
 

 
Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
. 

 

    

 

SPOT Svetovanje Jugovzhodna Slovenija vas v sodelovanju z Območno obrtno-podjetniško zbornico Novo 
mesto,  vabi na brezplačno spletno usposabljanje 
 
 

DELOVNO-PRAVNA ZAKONODAJA IN POGOJI UPOKOJEVANJA 
 

ki bo 
 

v torek, 27. septembra 2022 od 9.30 do 13.15 ure  
in   

v sredo, 28. septembra 2022, od 9.30 do 13.15 ure 
 

on-line, preko zooma. 
 
 
Namen usposabljanja 
Praktično in aktualno usposabljanje s področja delovno-pravne zakonodaje, oblikami pogodb o zaposlitvi, 
ustreznimi kolektivnimi pogodbami, načini prenehanja delovnega razmerja ter novostmi na področju 
pokojninske zakonodaje in pogoji upokojevanja. 
 
Komu je usposabljanje namenjeno 
Usposabljanje je namenjeno zainteresiranim posameznikom ter  mikro, malim in srednjim podjetjem iz 
regije JV Slovenija. 
 
Vsebina 
 

1. dan: torek, 27. septembra 2022, od 9.30 do 13.15 ure 
 
o NOVOSTI POKOJNINSKE ZAKONODAJE IN POGOJI UPOKOJEVANJA 

➢ Splošni upokojitveni pogoji in pogoji za nadaljevanje dejavnosti po upokojitvi v 
letu 2022; 

➢ Bistvene razlike med starostno in predčasno pokojnino; 
➢ Bonus in druge finančne vzpodbude za odlog upokojitve; 
➢ Kdo je deležen dela pokojnine v višini 40 % in kdo ugodnejšega vrednotenja 

pokojninske dobe v višini 3%? 
➢ Značilnosti delne upokojitve; 
➢ Kako naj delodajalec, ki se v celoti upokoji, postopa z delavci? 
➢ Kako lahko starejši, bodisi podjetnik ali delavec, uveljavlja pravice na zavodu za 

zaposlovanje? 
➢ Kako lahko upokojenec zakonito dela? 
➢ Kdo je deležen zagotovljene pokojnine v višini 653 € ? 
➢ Kaj je prinesla novela ZPIZ-2 G v letu 2020? 
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➢ Kaj so prinesle novele ZPIZ-2 v letu 2021 in 2022? 
➢ Interventni PKP 7 zakon in „prisilno upokojevanje“? 
➢ Odgovori na prejeta vprašanja ter diskusija 

 
Predavatelj 
Dušan Bavec, univ. dipl. prav., svetovalec specialist za delovno in socialno pravo, zaposlen v Svetovalnem 
centru Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije z 22 letnimi svetovalnimi izkušnjami s področja delovnega 
in socialnega prava. Je avtor več kot sto strokovnih člankov in za seboj ima več deset uspešno izvedenih 

seminarjev s področja delovnosocialne problematike. Kot predstavnik OZS je bil član strokovne delovne 
skupine OZS ob zadnji reformi delovnega prava v letu 2013 kot tudi ob reformi in vseh novelah 
pokojninskega sistema, trenutno pa je tudi član delovne skupine za prenovo Zakona o urejanju trga dela. 
 

2. dan: sreda, 28. septembra 2022, od 9.30 do 13.15 ure 
        

o DELOVNO-PRAVNA ZAKONODAJA  
➢ Sklenitev pogodbe o zaposlitvi ter predstavitev zakonsko možnih oblik sklepanja 

pogodb o zaposlitvi   
➢ Zavezujoče kolektivne, ki zavezujejo delodajalca/uporaba splošnega akta  
➢ Odpoved pogodbe o zaposlitvi in načini prenehanja delovnega razmerja  
➢ Ugotovitve inšpektorata za delo ter sodna praksa 
➢ Odgovori na vprašanja udeležencev 

 
Predavateljica 
Staša Pirkmaier, univ. dipl. prav., svetovalka specialistka na OZS z večletnimi izkušnjami na področju 
socialnega in delovnega prava, avtorica številnih predavanj in strokovnih člankov, tako na temo 
odpovedi in drugih načinov prenehanja delovnega razmerja, fleksibilnih oblik zaposlovanja. Sodelovala je 
kot strokovna pomoč pri pogajanjih za reformo trga dela, s strani OZS članica strokovne delovne skupine 
za spremljanje izvajanja ZDR-1 ter dolgoletna članica Komisije za ugotovitev podlage za odpoved 
pogodbe o zaposlitvi invalidu. 
 
Prijave  
Prijavite se lahko do petka, 23.9.2022, preko spletne prijavnice. Prijavljeni boste dan pred dogodkom 
prejeli povezavo na e-naslov, ki ga boste navedli na prijavi.  
 
Zaradi omejenega števila mest je prijava  in  prisotnost na obeh delih usposabljanja obvezna. 
  
Usposabljanje v trajanju 10 šolskih ur (2 x 5 šolskih ur) je za udeležence brezplačno. 
 
Dodatne informacije: Breda Koncilja, tel. 051 422 580, e-pošta: breda.koncilja@ozs.si 
 

Vljudno vabljeni. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEvrRxdaN6yfWSyUoL6xL2foVh7VivPSSSZ4RYC-mqK0ULSw/viewform?usp=sf_link
mailto:breda.koncilja@ozs.si

